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BIOXSINE SERUM przeciw wypadaniu włosów 24 ampułki
 

cena: 128,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 24 amp. x 6ml

Producent Biota Laboratories

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

DARMOWA I BEZPIECZNA DOSTAWA. SZYBKA WYSYŁKA.

Serum BIOXSINE przeciw wypadaniu włosów została opracowana specjalnie dla osób borykających się z problemem utraty włosów
oraz osób pragnących wzmocnić włosy i nadać im sprężystość. Cała seria składa się z 24 fiolek o pojemności 6 ml.

Właściwości preparatu BIOXSINE serum:

- Skutecznie zapobiega wypadaniu włosów

- Pochodzenie roślinne gwarantuje brak skutków

- Pobudza odrastanie włosów - Wzmacnia aktywne mieszki
włosowe

- Nadaje włosom objętość i sprężystość

- Pochodzenie roślinne gwarantuje brak właściwości ubocznych i łatwość stosowania

- Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzono w badaniach klinicznych

- Nie zawiera barwników i substancji zapachowych

- Oryginalny preparat dostępny w sprzedaży wyłącznie w aptekach

Badania skuteczności potwierdziły, iż:

- Stałe i regularne stosowanie preparatu zapobiega wypadaniu włosów,

- Pobudza wzrost nowych włosów, rewitalizuje słabe cebulki włosów, nadając im sprężystość, objętość i połysk.

Badania bezpieczeństwa potwierdziły, że BIOXSINE:
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- Nie powoduje skutków ubocznych,

- Nie powoduje reakcji alergicznych,

- Jest dermatologicznie bezpieczny.

Skuteczność i bezpieczeństwo preparatu BIOXSINE zostały potwierdzone w badaniach klinicznych. Badania te potwierdziły, że po dwóch
miesiącach stosowania:

U 90% badanych preparat BIOXSINE zapobiegł wypadaniu włosów

U 80% badanych nastąpiło zwiększenie ilości włosów

STOSOWANIE:

Umyć włosy szamponem BIOXSINE i osuszyć ręcznikiem. Nakładać serum BIOXSINE na wilgotne i czyste włosy, zaczynając w miejscu
wypadania włosów i stopniowo pokrywać cały obszar porośnięty włosami. Okrężnymi ruchami delikatnie wmasować preparat
opuszkami palców przez około minutę tak, aby skóra wchłonęła serum. Nie spłukiwać. Serum BIOXSINE można stosować w ciągu dnia
lub wieczorem. Należy jednak pamiętać, że preparat powinien pozostać na włosach przez minimum 8 godzin.

SKŁAD:

Aqua, Biocomplex B11-Herbal Extract, Mel/Honey, Phenoxyeathanol, Methylparaben, Propylparaben, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol,
Citric Acid.

Preparat BIOXSINE został zbadany dermatologicznie i kliniczne w Niemczech przez Dermatest.

Producent zaleca równoczesne stosowanie szamponu BIOXSINE.

Przyczyny wypadania włosów:

1 Wypadanie włosów typu meskiego (łysienie androgenne)

- Przyczyna jest głównie hormonalna – czynniki genetyczne
i starzenie sie.
- Duza role odgrywa testosteron.
- Zwykle rozpoczyna sie po obu stronach czoła.

2 Okresowe wypadanie włosów

- Czynniki srodowiskowe takie jak zanieczyszczenie powietrza
i zmiany pór roku
- Nadmierny stres i zmeczenie (wyczerpanie)
- Złe odzywianie sie
- Przewlekłe schorzenia
- Kosmetyki
- Ciaza
- Brak niektórych białek, minerałów i witamin (zelazo, cynk, itd.)
- Niektóre leki (antydepresanty, leki obnizajace cisnienie, leki
stosowane w chemioterapii)
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